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Rendkívüli gépszemle a téli felkészülés jegyében
Lugosi est lesz Szekszárdon
Gyerekek visznek Mikulás napi ajándékot a Gemenc vadjainak
Kellemes napot kívánok! 2013. november 28-án, csütörtökön 15 óra 30
perckor a Rádió Antritt regionális híreit Török Mónikától hallják:

Rendkívüli gépszemle a téli felkészülés jegyében
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és kirendeltségei szerda
délelőtt 12 helyszínen tartottak rendkívüli gépszemlét a téli felkészülés
jegyében. - tudtuk meg Boros Brigittától, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől.
Az M6 autópálya két üzemeltetési központjában, a Magyar Közút 3
üzemmérnökségén, valamint 7 települési üzemeltetési gazdálkodó
szervezetnél tartott szemlén megállapítást nyert, hogy a rendelkezésre álló
technikai eszközök, a szóró és síkosító anyagok, és a kezelő személyzet
megfelelő létszámmal felkészültek a rendkívüli téli időjárásra.
Lugosi est lesz Szekszárdon
November 29-én (pénteken) ünnepeljük a romániai Lugos városával a
testvérvárosi kapcsolat hivatalos fennállásának 20. évfordulóját. Lugos
városából a polgármester vezetésével egy 10 fős önkormányzati delegáció,
a Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság vendégeként pedig mintegy 30
lugosi egyesületi vezető, egyházi és civil vendég érkezik városunkba.
Az ünnepi rendezvényről Berlinger Attilát, a Szekszárdi Polgármesteri
Hivatal kommunikációs referensét hallják. - INTERJÚ!!!
Gyerekek visznek Mikulás napi ajándékot a Gemenc vadjainak
Gyerekek visznek ajándékot a gemenci erdő állatainak a gemenci
erdőgazdaság hagyományos, Mikulás napi programján vasárnap. - írja az
MTI.

A Mikulás rendhagyó módon a gemenci erdei vasúton érkezik délelőtt a
pörbölyi ökoturisztikai centrumhoz, majd a gyerekekkel együtt zöldséget,
gyümölcsöt visz a nagyrezéti állatmegfigyelő vadjainak, vaddisznóknak,
szarvasoknak - mondta a programról Csiszár Angéla szervező.
Az ajándékozás előtt, tíz órakor az ökoturisztikai centrumban a Felhőtánc
Duó ad interaktív, Mikulást váró műsort a gyerekeknek.
A Gemenc Zrt. most hatodik alkalommal rendezi meg a népszerű családi
programot, amelyre ezúttal 80-100 gyermeket várnak - mondta a szervező.
Tudásközpont lesz a legénységi laktanyából
Újabb nagyberuházás előtt áll a tolnai önkormányzat. A város 484,6 millió
forintos pályázati támogatást nyert el az egykori laktanyában levő
legénységi épület hasznosítására. - olvasható a teol.hu-n.
Dr. Sümegi Zoltán polgármester elmondta: a laktanya rehabilitáció újabb
állomásaként felújítandó egykori legénységi épület méltó funkciót kap. Ez a
létesítmény lesz a város igazi közművelődési központja, míg a szomszédos
lovarda elsősorban sportcélokat szolgál. A képviselő-testület felhatalmazta
a polgármestert a pályázattal kapcsolatos támogatási szerződés aláírására.
Az ingatlan felújításával és részbeni átalakításával turisztikai és kulturális
központot hoznak létre. A pályázati támogatás 100 százalékos, azaz a
beruházás önerőt nem igényel a várostól.
A Tolnai MAG-Ház projektet a tervező, Lukáts István, a város főépítésze
mutatta be a testületi ülésen. A projekt teljes költségvetése 484 millió forint.
Mivel a projekt már jelenleg is rendelkezik jogerős építési engedéllyel, a
kivitelezési munkák 2013. márciusban megindulhatnak. A kivitelezés 18
hónapot vesz igénybe, a teljes megvalósítási ideje 20 hónap.
A beruházás célja egy, Tolna város és mikrotérsége sajátos történeti és
kulturális értékeire épülő, regionális jelentőségű turisztikai attrakció
létrehozása a XIX. sz. második felében a városba telepített legénységi
laktanya-épületek egyikének újra funkcionalizálásával. A Tolnai „MAG-Ház”
tudásközpont és a nem-formális oktatás helyszíne lenne. A
Látogatóközpont fő attrakcióját az épületben felépített, életnagyságú és
működőképes interaktív Hajómalom jelenti, amely köré egy komplett Tolnaés könnyűipar-történeti kiállítás épül.

A nevelőket is életveszélyesen fenyegette
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal is gyanúsítják az egyik faddi
gyermekotthon egykori lakóját. - tájékoztatott Steinbach Zsolt, a Tolna
Megyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense.
Az egyik faddi gyermekotthon nevelője tett feljelentést egy fiatalkorú fiú, az
otthon egyik lakója ellen, 2013. januárjában. A feljelentés szerint a 15 éves
gyerek bántalmazta az intézmény több lakóját, verekedést provokált és
életveszélyesen
megfenyegette
a
nevelőt
is.
A
Szekszárdi
Rendőrkapitányság által indított nyomozás során a
tanúkihallgatásokból kiderült, hogy a feljelentett fiú nagyon problémás
gyerek, agresszív, kiszámíthatatlan, provokálja társait és más nevelőket is
fenyegetett már azzal, hogy megöli őket. A Szekszárdi Rendőrkapitányság
a fiút 3 rendbeli folytatólagosan elkövetett, közfeladatot ellátó személy elleni
erőszak bűntett, valamint 1 rendbeli könnyű testi sértés bűntett
elkövetésével gyanúsítja. A nyomozást befejezték, az iratokat vádemelési
javaslattal 2013. november 25-én küldték el a Szekszárdi Járási
Ügyészségnek. A fiút néhány hónappal ezelőtt a faddi otthonból zárt
intézménybe szállították.
Házhoz viszik a szolgáltatást
Otthon könyvtár néven új programot indít a Paksi Pákolitz István Városi
Könyvtár, amelynek célja, hogy szolgáltatásait minél szélesebb körben
elérhetővé tegye. Ezért azok számára, akik nem tudnak eljutni az
intézménybe, házhoz szállítják a dokumentumokat, írja a paks.hu. Ezt
igénybe vehetik az otthonukban betegágyhoz kötöttek, a mozgásukban
akadályozottak, a nehezen mozgó idősek, a vakok és gyengén látók. A
szolgáltatás során igényelhető könyv, hangoskönyv, videokazetta, CD,
DVD, illetve tájékoztatás adott témában. A szolgáltatás ingyenes, az Otthon
könyvtár tagjai e-mailben, telefonon, megbízotton keresztül rendelhetik meg
azt.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei! Köszönöm a figyelmet!

